
 

 
 
Monteur – Technisch onderhoud  
 
Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar een monteur voor al ons technisch onderhoud. Vind jij het leuk om 
ervoor te zorgen dat alle materialen naar behoren functioneren? Ben je daarbij ook nog eens 
technisch aangelegd en heb je geen 09.00 – 17.00u mentaliteit? Dan is dit wellicht een leuke 
baan voor jou!  
 
Wat ga ik doen? 
De werkzaamheden bestaan met name uit het onderhouden van materiaal. Denk hierbij aan 
‘klein materiaal’ zoals paintball geweren, hand- en kruisbogen en pijlen bijvoorbeeld.  
Daarnaast dient er ook wat groter onderhoud uitgevoerd te worden op bijvoorbeeld ons 
outdoorterrein of bij de kano’s en bijbehorende aanhangers.  
Algemene repartiewerkzaamheden van bijvoorbeeld verlichting, tafels, stoelen en 
picknickbanken komen ook aan bod. 
 
Is dit wat voor mij? 
Ben jij een enthousiast en technisch persoon? Dan is deze baan wat voor jou! Herken jij je 
daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met jou in gesprek:  

• Je bent representatief en communicatief vaardig 

• Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9 tot 17 mentaliteit 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed  

• Je bent technisch aangelegd/ hebt een technische opleiding gevolgd. 
 
Wanneer kan ik beginnen? 
Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team in de functie van monteur – 
technisch onderhoud voor ongeveer 20 uur per week. Werkdagen/ -tijden in overleg mogelijk.  
 
Wie zijn wij? 
Rofra is een outdoor en recreatiebedrijf dat al meer dan 35 jaar ervaring heeft in het 
organiseren van evenementen. Bij Rofra kun je terecht voor groepsuitjes, zoals familiedagen, 
vrijgezellenfeesten en vriendenweekenden. Ook voor bedrijfsuitjes, schoolreisje en 
kinderfeestjes ben je bij ons aan het goede adres. Naast deze doelgroepen bieden wij ook 
dagjes uit aan voor groepen onder de 10 personen.  
 
Ons aanbod 

• Een leuke parttime baan met veel afwisseling 

• Flexibele werktijden 

• Hele leuke en enthousiaste collega’s 

• Een passend salaris 
 
Zoeken wij jou? Solliciteer dan nu! 
Wij ontvangen graag jouw CV, beschikbaarheid en korte motivatie waarom jij bij Rofra wil 
komen werken als monteur technisch onderhoud. Je gegevens kun je mailen naar 
personeel@rofra.nl t.a.v. Lieke Verbaarschot. Voor meer informatie zijn wij ook telefonisch te 
bereiken via 040-2042593. 
 


